
Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada __februāra saistošo noteikumu Nr.__ „Par 
priorit āro bezdarbnieku iesaistes kārt ību Rēzeknes novada pašvaldības pasākumā „Algotie 

pagaidu sabiedriskie darbi”” projekta paskaidrojuma  raksts 
 

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 

pamatojums 

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada __.februāra saistošo 
noteikumu Nr._ „Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību Rēzeknes 
novada pašvaldības pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”” 
projekts, turpmāk - Saistošo noteikumu projekts, izstrādāts pamatojoties uz 
Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75 „Noteikumi par 
aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas 
pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju 
izvēles principiem” 141.6 punkta (Ministru Kabineta 2011.gada 
13.decembra noteikumu Nr.952 „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 
25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības 
pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas 
un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" 
redakcijā) deleģējumu.            

Uz doto brīdi Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā nav spēkā 
esoša ārējā normatīvā akta, kas regulē prioritāro bezdarbnieku iesaistes 
kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā.  Saistošo noteikumu 
projekts izstrādāts, lai noteiktu principus bezdarbnieku iesaistes kārtībai 
algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanai. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošo noteikumu projekts nosaka kārību, kādā bezdarbnieki tiek 
izvērtēti un iesaistīti pasākumā „Algoto pagaidu sabiedriskie darbi, kā arī 
noteikta bezdarbnieku reģistrācijas kārtība algoto pagaidu sabiedrisko 
darbu veikšanai un jaunizveidojamo institūciju (bezdarbnieku atlases 
komisiju) sastāvu un pienākumus. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 

ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

 
Saistošo noteikumu projekta īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu. 
Lai nodrošinātu Saistošo noteikumu projekta izpildi nav nepieciešams 

radīt jaunas darba vietas, taču nepieciešams veidot jaunas institūcijas, kuru 
darbībai nav nepieciešams papildus finansējums. 
 

4. Informācija par 
plānoto projekta 

ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 

teritorijā 

Ar Saistošo noteikumu projektu nav noteikta mērķgrupa, uz kuru 
attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums. 

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu 
projekts neskars. 

5. Informācija par 
administratīvajām 

procedūrām 

Personas Saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos var 
griezties Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā vai pašvaldības 
pagastu pārvaldēs. 

Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā tika 
nodrošināta informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības mājas 
lapas un Rēzeknes novada pašvaldības pagasta pārvalžu starpniecību, 
lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par Saistošo noteikumu projektu. 

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu: 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                   M.Švarcs 


